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29 เมษายน 2556 
 
 
เรื�อง มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั% งที� 8 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามที�บริษทัอินเตอร์ไฮด์ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั% งที� 8 เมื�อวนัที� 
26 เมษายน 2556 เวลา 15:00 น. ณ หอ้ง Meeting Room 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติC  60 ถนนรัชดาภิเษก
ตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นั%น บริษทัฯ ขอแจง้มติของที�ประชุมดงักล่าว มาเพื�อทราบดงันี%  
 
1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั% งที� 7 ประชุมเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2555 
2. รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2555 
3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบญัชีสิ%นสุด ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2555 
4. อนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล ดงันี%  

4.1 จดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 5,000,000 บาท รวมเป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

4.2 จ่ายปันผลเพิ�มเติมจากที�ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เมื�อวนัที� 
10 กนัยายน 2555 โดยเป็นการจ่ายจากกาํไรสะสมทั%งจาํนวนดงันี%  
(1) จ่ายเป็นหุน้สามญัของบริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ในกรณีที�มีเศษหุ้น บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.200000 บาท 
(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.022223 บาท เพื�อรองรับการหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตาม

อตัราที�กฎหมายกาํหนด 
  
 รวมเป็นการจ่ายปันผลครั% งนี% ในอตัราหุน้ละ 0.222223 บาท และคิดเป็นการจ่ายปันผลทั%งปี

จาํนวน  130,277,763.39 บาท หรือ 0.372223 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 59 ของกาํไรสุทธิ 
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที� 8 พฤษภาคม 2556 และใหร้วบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 9 พฤษภาคม 2556 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 23 
พฤษภาคม 2556 
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 ผูถื้อหุน้ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลซึ�งจ่ายจากกาํไร
สะสม ในอตัราร้อยละ 30 ไดเ้ตม็จาํนวนตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

5. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 350,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
349,999,230 บาทโดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีครั% งที� 7 จาํนวน 770 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และให้แกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

6. อนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 349,999,230 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
419,999,076 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 69,999,846 หุ้น มูลค่า ที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคลอ้งกบั
การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

7. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 69,999,846 หุน้เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
8. อนุมติัเลือกตั%งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั%ง 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

โดยมีรายนามดงัต่อไปนี%  
8.1 นายองอาจ ดาํรงสกุลวงษ ์
8.2 นายพรรณพ ชะระไสย ์
8.3 นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 

9. อนุมติัเพิ�มจาํนวนกรรมการบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน และแต่งตั%งกรรมการดงัต่อไปนี% เขา้รับ
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทั 

9.1 นายทกัษะ บุษยโภคะ 
9.2 นายนิติ เนื�องจาํนงค ์

10. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ สาํหรับปี 2556 ดงันี%  
10.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  
� ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
� กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 

10.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
� ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 20,000 บาท  
� กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 15,000 บาท 

11. อนุมติัแต่งตั%ง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั คือ นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน 
ทะเบียนเลขที� 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอื%ออนันต์กุล ทะเบียนเลขที� 3844 และ/หรือ 
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ทะเบียนเลขที� 4579 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2556 ซึ� ง
บุคคลทั%ง 3 ของสํานักงานดงักล่าว เป็นผูต้รวจสอบบญัชีที�ไดรั้บอนุญาตให้สามารถเซ็นรับรองงบ
การเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้โดยให้คนใดคนหนึ� งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ
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และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้
ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อื�นของ บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั แทนได ้และอนุมติัค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี 
2556 เป็นจาํนวนเงิน 1,180,000 บาท 

 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 

                                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                                 (นางสาวชุติมา บุษยโภคะ) 
                                                        รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 


